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Sak 68/2015

Godkjenning av saksliste og innkalling

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 8/2015.
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 69/2015

Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr 7/2015 var vedlagt sakspapirene.
Vedtak
Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 70/2015 Innstilling til saker på Kretsiedermøte
I nformasjonssak, oppfølging av sak 45/2015 og 52/2015
Forslag til forretningsorden og endringer til Konkurransereglene var vedlagt
saksdokumenter. Innkomne endringsforslag til konkurransereglene er siden
mottaket bearbeidet av Per Einar Pedersli, Jan Arild Johnsen og Bernt
Myrvold.
Vedtak
• Fremlagte forretningsorden ble vedtatt.
• Alle forslag til endringer i konkurransereglene ble diskutert av styret. Per
Einar ferdigstiller Konkurransereglene med utheving av de reglene som er
til diskusjon/vedtak. Alle forslag merkes med forslagsstiller, forslag,
begrunnelse, type sak (ny, endring, fjernes) og styrets forslag til vedtak
• Sak om NM-deltakelse for ikke-norske statsborgere foreslås endret
forutsatt vedtak på Forbundstinget i mars 2016.
Forbundsstyret foreslår at kretsledermøtet gir styret myndighet til å behandle
følgende dokumenter tidligere vedtatt av kretsledermøtet:
- Regler for kartarbeid.
- Regler for bruk av gebyr.

Sak 71/2015
Bakgrunn

WOC2019

Administrasjonen har etter styrevedtak igangsatt kommunikasjon mot
potensielle arrangørmiljøer i Norge. En kort oppsummering av status var
vedlagt saksdokumentene.

Diskusjon
Prosessen frem til evt innsending av søknad ble diskutert, likeså modell for
finansiering og valg av arrangørsted
Oppsummering
Forutsatt at man finner en arrangør som tilfredsstiller krav til finansiering,
arrangørkompetanse og gjennomføringsevne er forbundsstyret fortsatt åpne
for å søke om WOC2019.
NOFs administrasjon fremlegger en liste over arrangører med evaluering av
kritiske faktorer til styremøte 20. nov. Dette skal gi forbundsstyret grunnlag for
å vurdere om man skal søke og hvilken arrangør man eventuelt skal gå for.
Styret mener det kan være for dårlig tid til å få tilstrekkelig arrangørgarantier
og å skrive en fullgod søknad innen fristen 1.1 2016. GS kontakter IOF om
m ulig utsettelse.
Ved en eventuell søknad ønsker styret å være representert i en overordnet
styringsgruppe for arrangementet.
2

Sak 72/2015

Saker til drøfting på KLM

Bakgrunn
Som ett av punktene på dagsorden for KLM er diskusjonssaker. Følgende
saker er til forhåndsdiskusjon på styremøte:
• 0-festivalen fremtidige form
Etter innspill fra tidligere og fremtidige arrangører vil NOFs administrasjon
lage et forslag på 0-festivalens utseende/rammer og hva som da kan bli
arrangørens handlingsrom.
• WOC2019
Einar legger frem for KLM en kort status for hva styret evt har besluttet
samme dag.

Sak 73/2015

Handlingsplaner for administrasjonen

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 74/2015

Orientering i skolen

Saken ble utsatt til neste styremøte

Sak 75/2015

Orienteringer

1. Websider. Sondre informerte. Vi har ny plattform, og er nå på nett. Vi har
måttet legge ut på nett før frist. Det er gjennomført opplæring av
kretssekretærene. Vi har hjulpet kretsene med innlegging av informasjon på
deres respektive sider, og har fortløpende måttet svare på henvendelser. Vi
må fremover prioritere hva som skal være synlig. Det bør lages en strategi for
hva som skal gjøres synlig og hvordan
2. Rekrutteringsturneen. Lasse informerte.
3. Budsjettarbeid. Einar informerte. Kort info om prosessen som i korte trekk
fortsetter linjen fra de siste år.
Referent: 28. oktober 2Ila-5, Lasse Arnesen
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